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: هدفت الدراسةةة ىلا الفشةة  تط بتت تات رتوير العمل اإلشةةرافي وفق نظام المؤشةةرات التربوية ب ةة ت ة الملخص

ولتحقيق أهداف الدراسة رم ىتداد استتانة رفّونت التحديات المتوقعة التي رواجه هذا التتوير. ُتمان، والوقوف ت ا 

شةةةةةرافي، والتحديات التي رواجوهك. ورفّونت تتارة بوزتة ت ا بحوريط هما: )بتت تات رتوير العمل اإل 35بط 

بديوان تام الوزارة والمحافظات التع يمية. وجاءت  واإلشةةةةراقيةفردًا بط القيادات اإلدارية  117 تي ة الدراسةةةةةة بط

رقديرات تي ة الدراسةةةةةةة بدرجة تالية جدًا مهمية بتت تات رتوير العمل اإلشةةةةةةرافي، وبدرجة ب    ةةةةةةة لتوافر 

وفي ضوء ال تائج؛ قدبت ية، وبدرجة بتوستة لتوافر المتت تات ال  ية، ودرجة بتوستة ل تحديات. المتت تات اإلدار

الدراسةةة بعا المقترتات التتويرية بط بي وا وضةةا بعايير وبؤشةةرات قيال ل عمل اإلشةةرافي ر ت ق بط امهداف 

المة القصةةةور في شةةةتفة اإلنترنت امسةةةاسةةةية ل  ظام. مما قدبت بمموتة بط المقترتات ل حدّ بط التحديات ب وا بع

 وال دبات المررتتة بوا. 

 ، س ت ة ُتمان.، العمل اإلشرافي التربويالمؤشرات التربويةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: This study aimed to identify the requirements of developing supervisory work 

in light of educational indicators' system in the Sultanate of Oman and identify the 

challenges that face the process of development. To achieve the study aims, a 

questionnaire of 35 components was prepared; these components were divided into two 

main domains (first the requirements for developing supervisory work and second the 

challenges it faces). The study sample comprised of 117 educational leaders and 

supervisors at the Ministry of Education and the General Directorates in all Governorates. 

The study findings show a very high score for the importance of requirements to develop 

supervisory work, the sample's rating on the availability of administrative requirements 

were of a low score while a medium score was predicted for the challenges. Based on 

these findings, the study proposed some suggestions. Among these suggestions setting 

measuring standards and indicators for supervisory work. The study also proposed a set 

of suggestions that could help in limiting the challenges that face the process of 

development of supervisory work, including addressing the shortcomings of the Internet 

and its related services.  
Key words: educational indicators, supervisory work, Sultanate of Oman. 
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 المقدمة

المتت تات  أتد  Educational Indicators' Systemيُعدّ روفر نظام ل مؤشةةةةةةرات التربوية

الرئي ة لألنظمة المتفاب ة لتقويم التع يم، فأنظمة المؤشرات التربوية بشفل خاص، أو أنظمة المع وبات 

ا بشةةابوة  التربوية بشةةفل أوسةةا، أو بؤشةةرات امداء وبا يررتم بوا بط بؤشةةرات القيال رؤدي أشراضةةً

 ة وشيرها.لت ك الم ت دبة لمراقتة االقتصاد، والظواهر االجتماتية وال فاني

ورولي سةةةةة ت ة تُمان شةةةةةأنوا شةةةةةأن باقي الدول اهتماًبا بالقًا بالتع يم، فقد أمّدت ت ا ضةةةةةمان جودة 

ب رجاره، وضةرورة براجعة سةياسةاره وختته وبرابمه بما يوامل التقيرات المت ةارتة التي يشةودها العالم. 

ادة هيف ة ب ظوبة التع يم بم ت   ىتم دراسةةةةةة 2012أجرى بم س التع يم بال ةةةةة ت ة تام وسةةةةةعيًا لتحقيق ذلك 

برات وا وضةةةةتم جودره ور ويا ب رجاره؛ بودف ىتادة صةةةةياشة الم ظوبة التع يمية ورتويرها ل وصةةةةول ىلا 

امف ل. وقد رمفّ ت ال م ة المع يّة بالدراسة بط روصي  أبرز التحديات التي رواجه التع يم في ال  ت ة )بم س 

 ك.2013التع يم، 

رت ت وزارة التربية والتع يم ب ةةةةة ت ة ُتمان ف  ةةةةة ة المؤشةةةةةرات ك الموود، واسةةةةةتفمااًل لت 

م ردشةةةيط ب ظوبة ىلفترونية بتفاب ة لمؤشةةةرات 2015/2016شةةةود العام الدراسةةةي التربوية، تيث 

ور ةةةما بالحصةةةول ت ا امداء التربوي ت ا الم ةةةتوى المدرسةةةي رُ ةةةوم في رقديم التقذية الراجعة، 

بيانات فورية في ثمان بؤشةةةةةرات رئي ةةةةةة هي: التحصةةةةةيل الدراسةةةةةي، وانتظام وان ةةةةةتا  الت تة، 

والزيارات اإلشةةرافية، وانتظام وان ةةتا  المو، يط، ورتوير امداء المدرسةةي، والمدول المدرسةةي، 

مافة الموانل ء في لمعرفة ب ةةتويات امدا ونظام اإلجازات اإللفترونية، وال ةةم ت اإلدارية؛ وذلك

تد المصةةةةةةةادر المومة التي رُمّفط المشةةةةةةرفيط التربوييط وىدارات  وا واإلدارية، وليفون أ ية ب  ال  

المةةدارل بط رو،ي وةةا في الت تيم، ورقييم امداء، وبعةةالمةةة جوانةةل القصةةةةةةور ورحةةديةةد أولويةةات 

 ك.2016التتوير )الو ائي وال يابية، 

 

 مشكلة الدراسة

وذلك  في بتت تات رتوير العمل اإلشةةةرافي وفق نظام المؤشةةةرات التربوية  تحثلرأري هذه الدراسةةةة 

ىتداث برت ة جديدة بط العمل اإلشةةةةةرافي ضةةةةةمط ر ية بعاصةةةةةرة ل م ظوبة التع يمية مهمية هذا ال ظام في 

 .ب  ت ة تُمان

 : امسئ ة التالية ىلا اإلجابة تطالدراسة  هذه سعتوقد 

با بتت تات رتوير العمل اإلشةةةرافي وفق نظام المؤشةةةرات التربوية في سةةة ت ة ُتمان بط تيث  .1

 ؟كدرجة أهميتوا وروافرها)

 با التحديات التي رواجه رتوير العمل اإلشرافي وفق نظام المؤشرات التربوية في س ت ة تُمان؟ .2

 

 أهمية الدراسة 

 الدراسة في أنوا: هذهيمفط رحديد أهمية 

في رمفيط القائميط باإلشةةةراف والمتابعة ت ا رتتيق نظام المؤشةةةرات التربوية بط قد ر ةةةوم  -

 تصر المتت تات ال زبة لتتوير العمل اإلشرافي وفق نظام المؤشرات التربوية.

 نتقال باإلشةةةةراف ر ةةةةعا ل وصةةةةول ىلا نتائج ر ةةةةاتد في رتوير العمل اإلشةةةةرافي، رت ّعًا ل -

 .جديدة بط المودة والتميّز التربوي في س ت ة ُتمان ىلا برت ة
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 مصطلحات الدراسة 

ةةةةةةي : Educational Indicatorsالمؤشرات التربوية   National forum of Education)ورد فـةةةةةـة

Statistics, 2005)  أن المؤشةةةةةر التربوي تتارة تط بقيال لحالة )أو التقير فيك ال ظام التع يمي بال  ةةةةةتة

مهدافه. وبط امبث ة ت يوا: بتوسةةةةةتات درجات المتع م في التقويمات الم ت  ة، وبعدالت اإلممال والت ر ، 

ن ل مؤشرات التربوية وهي: ورتت ا الدراسة الحالية رعري  وزارة التربية والتع يم ب  ت ة تُما .وبعدالت التقاء

تتارة تط ىتصةةاءات يمفط اسةةت دابوا ل وقوف ت ا مي ية تمل ال ظام التع يمي بشةةفل تام والعمل اإلشةةرافي 

التربوي بشةةةةةفل خاص، ور ةةةةةما بمقارنات زب ية تتر سةةةةة وات دراسةةةةةية بتتابعة، أو بقارنات بفانية بيط 

 ك.2016ة والتع يم، المحافظات التع يمية والمدارل وال صول )وزارة التربي

هو "ذلةةك الفيةةان بط الع ةةاصةةةةةر  :Educational Indicators' Systemنظااام المؤشااااارات التربويااة 

المترابتة الذي ي ةةتقتل بدخ ت بعي ة بط المؤسةة ةةات التربوية، تيث يعالموا بط أجل ىنتا  ب رجات يقدبوا 

ة ر دم العم يات اليوبية التي يؤديوا ل  س المؤسة ةات؛ ويودف ىلا اسةترجال المع وبات بأشةفال وصةور ب ت  

ورُعّرف الدراسةةة نظام المؤشةةرات  ك.32، ص2017بو، و المؤسةة ةةة، وردتم تم ية ار اذ القرار" )اإلرياني، 

التربوية في س ت ة تُمان ىجرائيًّا بأنه: نظام ىلفتروني قائم ت ا قواتد التيانات المرمزية في بوابة س ت ة تُمان 

تم تم ية ار اذ القرار التربوي وبتابعة ب ت   ب تويات امداء، وذلك بط خ ل المؤشرات التع يمية، بصمم لد

 واإلتصاءات التي يوفرها تط واقا ال ظام التع يمي بال  ت ة. 

 اإلطار النظري

 أهداف المؤشرات التربوية
التربوية ىلا وضةةةةةا صةةةةةورة م ية ل  ظام التربوي بط خ ل الوصةةةةة   المؤشةةةةةراترودف 

 ك:2015الصادق لوذا ال ظام وب ت   ت اصره، بما ي اهم فيما ي ي )الح ي ، 

دتم القرار التربوي بط خ ل ىبراز الموانل اإليمابية وال ةةةةةة تية وبالتالي وضةةةةةةا الح ول  -

 الم استة لمعالمة نواتي ال  ل والقصور.

د بمع -   وبات بوثوقة تول رقدّم وفات ية نظام التع يم.التزوُّ

 الم اتدة في ب اقشة الوضا الراهط ل تع يم والم تقتل الم شود. -

 الم اتدة في تم ية الت تيم بما ي وم في رتوير ال ياسة التع يمية. -

مما ر ةةةما المؤشةةةرات التربوية بمتابعة ب ةةةتوى درجة ر  يذ امهداف المرسةةةوبة بط أجل امتشةةةاف 

افات، والعوائق التي رحول دون رحقيق هذه امهداف بط أجل ار اذ القرارات الم اسةةتة، فعم ية رقويم أداء االنحر

ك. 2017المؤشرات ضروري إلجراء تم يات التتوير ال زبة )لقواق وب وشي،  باست دامال ياسة التع يمية 

المؤسةة ةةات التع يمية، ورمفي وا بط قيال مما يمفط اسةةت دام المؤشةةرات التربوية في روفير ىبفانية المقارنة بيط 

 ك. 2015؛ الح ي ، 2015أدائوا، واإلسوام في وضا ال ياسات المتع قة بالتع يم )تمازي، 

 معايير اختيار المؤشرات التربوية

ك 2013ك، وتتد العا ي وأبو سةةةةةعدة وروابي )2014ك، وش ةةةةةتان )2017ذمر لقواق وب وشةةةةةي )

بثل ل مؤشةةرات، ورتمثل في رقديموا بع وبة قيّمة تط وضةةا ال ظام التع يمي، بمموتة بط المعايير ل ختيار ام

وأن رفون ختوة في الت تيم وار اذ اإلجراءات نحو امف ةةةةةل، وبعتّرة تط وجوة نظر القائميط ت ا امبور 

. مما أن المؤشةةةر الميد يفون في خدبة تم ية صةةة ا القرار، وبؤثًرا بال  ةةةتة وأولويارومالتربوية  تقًا مهدافوم 

لمت ذي القرار، وت اًسا با المتقيرات ويظورها ب رتة بحيث يتوافق با االستمابة ال رورية الحاص ة في 

وسةةول  بيئة المؤسةة ةةة، ويقيس الق ةةية بشةةفل ب ووم ويُظور االرماهات الم ةةتقت ية. والمؤشةةر الميد يفون بتاًتا

 التحديث بما يت اسل با المتقيرات، ويأخذ في االتتتار ال صائص امساسية لم ار امنشتة في المؤس ة. 
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 نظم المؤشرات التربوية اإللكترونية

رودف تم ية ب اء ورتوير نظام ىلفتروني ل مؤشرات التربوية ىلا دتم تمل امفراد في ال ظم التع يمية 

مل ب ةةةةتوى ودرجة اتتياجاره بط المع وبات لتمفي وم بط ىنماز امتمال  في جميا ب ةةةةتوياروم ت ةةةةل  تيعة

القرارات. وهذه ال ظم تتارة تط برابج تاسةةةةوبية رُعدّ بط قتل بصةةةةممي وبتربمي  وار اذوتل المشةةةةف ت 

قواتد التيانات، ويتعابل الم ةةت دم أو بو،  المؤسةة ةةة با ال ظام بط خ ل الشةةاشةةات دون أن يتحمل تلء 

 ك.2017  رمّ رصميم أو بربمة هذا ال ظام )اإلرياني، بعرفة مي

ورُمثل نظم المؤشرات التربوية اإللفترونية أف ل صورة لتفابل الت ية الو،ي ية ل مؤس ة ورف ولوجيا 

ورتوير امنظمة ت ةةةل رشتة المؤسةةة ةةةة وبا رحتاجه بصةةةورة ب ةةةتمرة بط بيانات  ب اءالمع وبات، تيث يتم 

لتتوير ورقييم أدائوا، وذلك بط خ ل رأبيط قاتدة بتفاب ة واسةةةعة بط المع وبات، وروفير ىبفانيات أف ةةةل بط 

تيث ال ةةةةةرتة والدقة والمود، ورح ةةةةةيط االرصةةةةةةاالت وردقيق المع وبات، ور  يا رف  ة الوصةةةةةول ىلا 

وبات، مما رّوفر هذه امنظمة بزايا ر اف ية بيط المؤس ات التع يمية الم ت  ة، باإلضافة ىلا روفير الثقة في المع 

 ك.2017الم ت دبيط )تياصرة، التيانات والمع وبات الم ت دبة، وال ات ية في ر تية اتتياجات 

 الدراسات السابقة 

نية ل تيانات والمع وبات الم ةةةةةت دبة في ر اولت العديد بط الدراسةةةةةةات وامبحاث ال ظم اإللفترو

المؤسةة ةةات التع يمية ت ا اخت ف ب ةةّمياروا، بثل: نظم المؤشةةرات التربوية، ونظم المع وبات التربوية، ونظم 

ك دراسةةةة هدفت ىلا الفشةةة  تط المشةةةامل Göksoy, 2017المع وبات المحوسةةةتة. فقد أجرى جوم ةةةوي )

التع يمية باسةةت دام بؤشةةرات تدم الف اءة الت ظيمية، تيث رم ىجراء دراسةةة التع يمية التي رواجووا المؤسةة ةةات 

تالة، وأجريت بقاب ة لمما التيانات، ورم رح يل التيانات باست دام رح يل المحتوى. وقد رفّونت تي ة الدراسة بط 

م التع يمي بط ب ةةةةةةاتدي المدراء. وأ،ورت ال تائج أن أمثر بشةةةةةةامل ال ظا 3بدراء بدارل، و 4بع ًما، و 11

رتمثّل في أوجه القصةةةةةور في اختيار وردريل ورعييط المشةةةةةرفييط التربوييط وبديري المدارل ت ا أسةةةةةةال 

 بتت تات التمديد، باإلضافة ىلا بشامل في الت تيم والر ية وسياسة التع يم.

ك بدراسةةةةةة هدفت ىلا وضةةةةةا نموذ  بقترؤ لتو يط بؤشةةةةةر أداء 2013وقام ىسةةةةةماتيل والحديثي )

بالمةدارل الثةانوية ل ت ةات بمحةافظةة جدة.  المو يف التربوي لتتوير ال مو اإلشةةةةةرا لمع مي الع وم التتيعيةة 

بشرفًا رربويًّا لمواد الع وم  70واستودفت الدراسة تي ة تشوائية بط المشرفيط التربوييط بالمحافظة ب غ تددهم 

داة لمما التيانات. وروص ت ال تائج ىلا أن التتيعية، وارتعت الدراسة الم وج الوص ي، واست دبت االستتانة مأ

وضةةوؤ الودف العام بط بؤشةةر أداء اإلشةةراف التربوي جاء ب  ةةتة بتوسةةتة، ووضةةوؤ الودف اإلجرائي بط 

رتتيق هذا المؤشةةر جاء ب  ةةتة ب    ةةة، وجاءت ن ةةتة االر اق ت ا و،ائ  بؤشةةر أداء اإلشةةراف التربوي 

 بدرجة برر عة.

الوقوف ت ا بؤشةةرات رقييم نظام التع يم في المم فة دراسةةة هدفت ىلا ك 2013مما أجرى العوشةةط )

العربية ال ةةةةةعودية في بمال بدخ ت ال ظام التع يمي، وتم ياره، وب رجاره. واتتمدت الدراسةةةةةةة الم وج 

بشةةرفًا وبشةةرفة بط  150الوصةة ي، واسةةت دبت االسةةتتانة أداة لمما المع وبات، ورفّون بمتما الدراسةةة بط 

نتائج الدراسة ىلا رحديد بمموتة بط المؤشرات لت تيم والتتوير بوزارة التربية والتع يم. وخ صت ىدارات ا

وتم يات وب رجات ال ظام التربوية لتقييم نظام التع يم العام في المم فة وفًقا ل محاور الث ثة التالية: بدخ ت 

شةةةةةرات التربوية لتقييم بدخ ت وتم يات التع يمي والتي جاءت بدرجة تالية؛ وهو با يشةةةةةير ىلا أهمية المؤ

 وب رجات ال ظام التع يمي بط وجوة نظر بمتما الدراسة.

ك ىلا بعرفة فات ية اسةةةةةت دام نظم المع وبات اإلدارية 2012وهدفت دراسةةةةةةة الحارثي والعتري )

ت دبت اسةةةتتانة العابة ل تربية والتع يم في سةةة ت ة تُمان. واسةةة بالمديرياتالمحوسةةةتة في تم يات ار اذ القرار 

لمما التيانات روزتت ت ا خم ةةةةةة بماالت هي: م اءة امجوزة الحاسةةةةةوبية، وب ءبة الترابج الم ةةةةةت دبة، 

فردًا  89وم اءة العاب يط في ال ظام، وب ءبة المع وبات، ونظم المع وبات وار اذ القرار، وب قت تي ة الدراسة 
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وأ،ورت ال تائج أن فات ية اسةةةةت دام نظم م الداخ ية. بمط يشةةةةق ون و،ائ  ىدارية ب ت  ة؛ بط بحافظتي ب ةةةةق

المع وبات في تم ية ار اذ القرار في المديريات العابة بال ةةةةة ت ة مانت تالية، وقد تقق بمال نظم المع وبات 

بؤه ت العاب يط في وار اذ القرار أت ا المتوسةةتات الح ةةابية، وقد أوصةةت الدراسةةة ت ا التأمد بط ب اسةةتة 

 ات اإلدارية با  تيعة امتمال الموم ة ىليوم.نظم المع وب

ك ىلا الفشةة  تط واقا نظم المع وبات اإلدارية 2012وسةةعت دراسةةة تاشةةور والشةةقران والقتان )

التربويةةة في بةةديريةةات التربيةةة والتع يم امردنيةةة ودورهةةا في رح ةةةةةيط امداء الو،ي ي بط وجوةةة نظر القةةادة 

، مما هدفت ىلا التعرف ت ا المقترتات التتويرية التي يمفط أن م2009/2010التربوييط في العام الدراسةةةي 

قائدًا رربويًّا،  164ر ةةةةةةاهم في رتوير نظم المع وبات التربوية في امردن. وقد رفّونت تي ة الدراسةةةةةةة بط 

في تتارة. وأ،ورت ال تائج أن واقا نظم المع وبات  31واسةةت دبت االسةةتتانة لمما التيانات والتي رفونت بط 

بديريات التربية والتع يم جاءت بدرجة برر عة في بعظم بماالت الدراسةةةةةةة، وأن دور نظم المع وبات في 

واقترتت تي ة الدراسةةةةة تقد دورات ل قادة والعاب يط امماديمييط رح ةةةةيط امداء الو،ي ي جاء بدرجة برر عة. 

الية، وتقد دورات بتقدبة في بمال اسةةةت دام واإلدارييط في مي ية ىدارة نظم المع وبات والتعابل بعوا بف اءة ت

 قواتد التيانات.  

 ,Lauterbach)ولإلجابة تط ال ةةةةؤال: با الذي يمفط أن رحققه المؤشةةةةرات التربوية؟ قام لورربار  

بدراســــــــــة هـــــدفت ىلا رح يل ب ية العديــــــــــد بط المؤشـــــرات التربويـــــة ونظم المؤشرات  (2008

لتربوية. واتتمدت الدراسةةةةة الم وج التح ي ي الوصةةةة ي. وأشةةةةارت ال تائج ىلا أن المؤشةةةةرات التربوية ر ةةةةا ا

ال تو  التوضةةةةيحية لفل بط بدخ ت ال ظام التع يمي وتم ياره، وب رجاره، مما أ،ورت ال تائج أنه ي تقي أن 

الم ظوبة، وي تقي ال ظر ىلا  يوفر نظام المؤشةةةةةرات ب ظوًرا بتفابً  ل ظام التع يم يشةةةةةمل جميا ت اصةةةةةر

المؤشةةةرات بط خ ل ررامم التيانات لعدد بط ال ةةة وات امبر الذي يمعل الحفم أمتر بصةةةداقية ت ا الق ةةةايا 

 التع يمية المت وتة.

 التعقيب على الدراسات السابقة

مدت رتعًا الخت ف هدف الدراسةةةةة، والممتما، والمتقيرات، وقد أ ال ةةةةةابقةاخت  ت نتائج الدراسةةةةات 

بعظموا ت ا امثر اإليمابي ل مؤشةةةةةرات التربوية ت ا رتوير امداء وتم ية ار اذ القرار. وأ،ورت بع ةةةةةوا 

تةةددًا بط التحةةديةةات التي رواجةةه رتتيق نظم المع وبةةات التربويةة، واقترتةةت بعا الموانةةل التتويريةةة ل ظم 

 المع وبات المحوستة.

 

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

اتتمدت الدراسةةة الم وج الوصةة ي لتحقيق أهدافوا، والذي يُعّرف في بمال التربية بأنه: "تم يّة التحث 

والتقصةةي تول الظواهر التع يمية مما هي قائمة في الحاضةةر، ووصةة وا وصةة ًا دقيقًا، ورشةة يصةةوا، ورح ي وا، 

تع يمية امخرى، والتوصةةةل بط بيط ت اصةةةرها أو بي وا وبيط الظواهر ال الع قاتور  ةةةيرها؛ بودف امتشةةةاف 

 ك.64، ص2014خ ل ذلك ىلا رع يمات ذات بع ا بال  تة لوا" )يونس وس بة والع يزي والرشيدي، 

 مجتمع الدراسة وعينتها

فردًا بط القيادات  169رفّونت تيّ ة هذه الدراسةةةةةةةة بط بمتما الدراسةةةةةةةة بأمم ه، والتالغ 

صالحة ل تح يل،  117استتانة، ب وا  121راسة رم استرداد أداة الد روزيااإلدارية واإلشرافية. وبعد 

  .% رقريتًا بط بمتما الدراسة، وهي ال  تة التي بث ت العيّ ة في صورروا ال وائية69أي ب  تة 



 

 2019 ك32) 10، بم ة امماديمية امبريفية العربية ل ع وم والتف ولوجيا -أماراباك                               6

 

 

 أداة الدراسة

تتارة رودف ىلا الفشةةةةةة  تط بتت تات رتوير العمل  35رفّونت بط رم رصةةةةةةميم اسةةةةةةتتانة 

التربوية والتي رّم رق ةةيموا ىلا بتت تات ىدارية وبتت تات ف ية، ومذلك اإلشةةرافي وفق نظام المؤشةةرات 

التحديات التي قد رحدّ بط تم ية رتوير العمل اإلشرافي وفق هذا ال ظام. وقد روزتت تتارات االستتانة 

 تتاراتك. 9تتاراتك، والتحديات ) 10تتارةك، والمتت تات ال  ية ) 16مالتالي: المتت تات اإلدارية )

ال ماسةةةةي، وهي  Likertرمت االسةةةةتمابة ت ا تتارات االسةةةةتتانة بط خ ل بقيال ليفرت و

، بدرجة بتوسةةةةةةتة وأتتيت 4، بدرجة تالية وأتتيت الدرجة 5)بدرجة تالية جدًا وأتتيت الدرجة 

 ك.1 ، بدرجة ب    ة جدًا وأتتيت الدرجة2الدرجة  وأتتيت، بدرجة ب    ة 3الدرجة 

 داة الدراسةالخصائص السيكومترية أل

ل تأمد بط الصةةدق الظاهري مداة الدراسةةة والتي رفّونت  أوال: الصاادا الظاهري )صاادا المحكمي (:

بحفًما بط المت صصيط في اإلدارة التربوية  25تتارة، رّم ترضوا ت ا  41في صورروا امولية بط 

واإلشةةةةراف التربوي، ورّم رعديل االسةةةةتتانة وىتادة الصةةةةياشة لتعا العتارات في ضةةةةوء ب تظات 

 تتارة. 35رروا ال وائية بط المحفميط. وقد رفّونت امداة في صو

لداخلي )المفردة(:  يا: صااااااادا االتسااااااااا ا تا  بيرسةةةةةةون ثان  Pearsonرم ت ةةةةةةةا  بعابل ارر

Correlation  ،وقةةد جةةاءت جميا بعةةاب ت االررتةةا  دالةةة بيط التعةةد والعتةةارات التي ر تمي ىليةةه

 ىتصائيًّا بما يؤمد روجووا نحو قيال الودف.

أداة الدراسةةةة وأبعادها؛  لمحاور Cronbach's alphaل مرونتاخ أل ا رم ت ةةةا  بعاب ثالثا: الثبات: 

وقد جاءت بعاب ت الثتات لمميا بحاور الدراسةةةة  فردًا. 30بط خ ل رتتيقوا ت ا تيّ ة ب غ تددها 

 ك.1مما يت ا في المدول ) 0,90برر عة، وب غ بعابل الثتات لألداة بشفل ىجمالي 

 أل ا مداة الدراسة وبحاورها ك: بعابل ثتات مرونتاخ1المدول )
 بعابل الثتات تدد العتارات امبعاد المحور

 امول

 0,90 16 بتت تات ىدارية: درجة امهمية

 0,91 16 بتت تات ىدارية: درجة التوافر

 0,93 10 بتت تات ف ية: درجة امهمية

 0,87 10 بتت تات ف ية: درجة التوافر

 0,80 9 التحديات الثاني

 0,90 الف ية لألداة  الدرجة

 المعالجة اإلحصائية

، بط خ ل امسةةةةةةاليل اإلتصةةةةةةائية التالية: SPSSرمت بعالمة التيانات الميدانية باسةةةةةت دام برنابج 

 وامهمية ال  تية/ الررتة لمميا بحاور الدراسة وأبعادها. المعياريةالمتوستات الح ابية واالنحرافات 

 

 النتائج ومناقشتها

أن رقديرات أفراد تي ة الدراسةةةة ت ا بُعدّي امهمية أشةةةارت ال تائج ىلا بال  ةةةتة ل  ةةةؤال امول، 

مما  44,4تالية جدًا، تيث ب غ المتوسةةم الح ةةابي العام بدرجة )المتت ّتات اإلدارية، والمتت ّتات ال  يةك جاءت 

أن بتت ّتات رتوير العمل اإلشرافي وفق ال تيمة ىلا أن أفراد العي ة يرون  هذهك. ورشير 2يت ا في المدول )

نظام المؤشةةرات التربوية بوّمة جدًّا وضةةروريّة ل ررقاء بالعمل اإلشةةرافي ىلا الم ةةتوى المأبول؛ وفق وجود 

 . بؤشرات أداء دقيقة وواضحة والتي يوفرها هذا ال ظام ب  ت ة تُمان
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السةةةتمابات أفراد تي ة الدراسةةةة تول المتوسةةةتات الح ةةةابية واالنحرافات المعيارية ك: 2)المدول 

 ك117أبعاد أهمية بتت تات رتوير العمل اإلشرافي وروافرها بررتة ر ازليا )ن=

رقم 

 التعد

بتت تات رتوير 

 العمل اإلشرافي

 التوافر امهمية

المتوسم 

 الح ابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 امهمية

المتوسم 

 الح ابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 التوافر

 بتوستة 60,0 85,2 تالية جدًا 56,0 54,4 المتت تات ال  ية 2

 ب    ة 63,0 53,2 تالية جدًا 55,0 33,4 المتت تات اإلدارية 1

 بتوستة 56,0 69,2 تالية جدًا 52,0 44,4 الدرجة الف ية 

 

وبط تيث الترريل تصةةةة ت المتت ّتات ال  ية ت ا درجة أهّمية أمتر بط المتت ّتات اإلدارية. ورشةةةةير 

هذه ال تيمة ىلا المومة الفترى ل دور ال  ي لإلشةةةةةراف التربوي وأثره ت ا العم ية التع يمية ب تظة ورقويًما، 

ي ي عته المشرف التربوي في قيادة تم يات مما يعود ل دور الموم الذ ،بم تويارواودوره في رح ي وا واالررقاء 

. ويدتم هذه ال تيمة با أشةةةةةار ىليه التتوير والتمديد؛ وذلك ب ةةةةةتل اررتا  بوابه وب ةةةةةؤولياره بالحقل التربوي

المشةةةةةرف التربوي هو قائد تم ية التتوير والتقيير التربوي، لذا ي زم االررقاء بأدائه بما ك بأن 2015ال تيل )

 . ات والتمار  التربوية العالمية والمح ية والتمفّط بط رتتيقوا ورمريتوايتماشا با الم مز

ك أن رقديرات أفراد تي ة الدراسة ت ا بُعدّي روافر بتت تات رتوير العمل 2مذلك يت ا بط المدول )

اإلشرافي وفق نظام المؤشرات التربوية رراوتت بيط بتوستة ل متت تات ال  ية وب    ة ل متت تات اإلدارية، 

زبة لتتوير العمل اإلشرافي با زالت بحاجة ورشير هذه ال تيمة ىلا أن العديد بط المتت ّتات اإلدارية وال  ية ال 

روافرها تتا رتم تم ية التتوير وفقًا لما ختم له، ول ةةةةمان االسةةةةت ادة  ت اىلا الوقوف ت يوا بط أجل العمل 

 بط المؤشرات التربوية بشفل فاتل وت مي سيًرا بالعم ية اإلشرافية في  ريق المودة. 

 ّتات رتوير العمل اإلشةةرافي مل ت ا تدة، فقد ولمعرفة رأي أفراد تي ة الدراسةةة في بتت

رم است را  المتوستات الح ابية واالنحرافات المعيارية، تول رقديرهم لدرجة أهمية مل بتت ل 

 ورقديرهم لدرجة روافره وهي بوضحة مالتالي ت ل امبعاد:

 

 البعد األول: المتطلبات اإلدارية

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد تي ة الدراسةةةةةةة ت ا ك: المتوسةةةةةةتات الح ةةةةةةابية 3المدول )

 ك117تتارات أهمية المتت تات اإلدارية وروافرها بررتة ر ازليا )ن=
 األهمية

 المتطلبات اإلدارية
 التوافر

 الرتبة
 المتوسط

 )االنحراف(

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 المتوسط

 )االنحراف(

درجة 

 التوافر

1 54,4 

 ك0.68)

تالية 

 جدًا
تطوير منظومة العمل اإلشرافي ليواكب مستجدات  .1

 نظام المؤشرات التربوية.

1 16,3 

 ك82,0)

 بتوستة

5 38,4 

 ك73,0)

تالية 

 جدًا
وضعععع معايير ومؤشعععرات ليال لإلعمل اإلشعععرافي  .2

تنطإلق من األهداف األسعععاسعععية لنظام المؤشعععرات 
 التربوية.

2 94,2 

 ك89,0)

 بتوستة

9 33,4 

 ك78,0)

تالية 

 جدًا
إيجاد لوائح تنظم تبادل المعإلومات التي يقدمها نظام  .3

 المؤشرات التربوية.

6 66,2 

 ك96,0)

 بتوستة

10 32,4 

 ك87,0)

تالية 

 جدًا
تطوير بطععالععات الولععععععف الوظي ي لإلمشععععععرف  .4

 التربوي وفق نظام المؤشرات.

12 33,2 

 ك95,0)

 ب    ة

12 30,4 

 ك90,0)

تالية 

 جدًا
لإلمشععععععرف التربوي تحديد االحتياجات التدريبية  .5

 المتعإلقة بت عيل نظام المؤشرات التربوية.

5 67,2 

 ك98,0)

 بتوستة
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 األهمية
 المتطلبات اإلدارية

 التوافر

 الرتبة
 المتوسط

 )االنحراف(

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 المتوسط

 )االنحراف(

درجة 

 التوافر

15 16,4 

 ك91,0)

تحديد وحدات متخلعععععلعععععة في الهيكل التنظيمي  .6 تالية
لتقعععديم العععدنم ال ني والتقني اللممعععة لإلمشععععععرف 

 التربوي وفق نظام المؤشرات التربوية.

11 36,2 

 ك98,0)

 ب    ة

4 39,4 

 ك75,0)

 تالية

 جدًا
وضععععععع الخطط السععععععنوية والتن ي ية ل شععععععراف  .7

التربوي، وفق مسعععتويات ءدال المعإلمين والمتعإلمين 
 التي يوفرها نظام المؤشرات.

4 78,2 

 ك97,0)

 بتوستة

3 41,4 

 ك67,0)

تالية 

 جدًا
والتعديل في مسارها  متابعة تن ي  الخطط اإلشرافية .8

انتمادًا نإلى النتائج التي يظهرها نظام المؤشعععرات 
 التربوية.

3 81,2 

 ك08,1)

 بتوستة

7 35,4 

 ك73,0)

تالية 

 جدًا
تطوير نما ج التقارير اإلشععععرافية بما يتناسععععب مع  .9

 نظام المؤشرات التربوية.

8 51,2 

 ك05,1)

 ب    ة

6 38,4 

 ك74,0)

تالية 

 جدًا
التوالععل التي تضععمن التكامل بين تطوير وسععائل  .10

اإلشعععععععراف الععتععربععوي واإلداري فععي تععوظععيععف 
 مخرجات نظام المؤشرات.

7 61,2 

 ك002,1)

 بتوستة

2 49,4 

 ك78,0)

تالية 

 جدًا
إنداد دليل نمل يوضععععععح كي ية اسععععععتخدام نظام  .11

 المؤشرات التربوية في إنجام المهام اإلشرافية.

10 41,2 

 ك12,1)

 ب    ة

11 31,4 

 ك80,0)

تالية 

 جدًا
تطوير مععععايير تقويم األدال الوظي ي لإلمشععععععرف  .12

التربوي بشععععععكععل يتللم مع المهععام الجععديععد  التي 
 يستإلممها نظام المؤشرات التربوية.

14 33,2 

 ك87,0)

 ب    ة

16 08,4 

 ك91,0)

تطوير شعععروط شعععفل وظي ة مشعععرف تربوي في  .13 تالية
نظام المؤشرات  ضول المهام الجديد  التي يتطإلبها

 التربوية.

13 33,2 

 ك01,1)

 ب    ة

8 35,4 

 ك77,0)

تالية 

 جدًا
مراجعة وتطوير ءسععل تح يم المشععرف التربوي  .14

 في ضول نظام المؤشرات التربوية.

16 91,1 

 ك79,0)

 ب    ة

13 16,4 

 ك91,0)

تالية 

 جدًا
مراجععععة إجرالات لععععععنع القرار التربوي في  .15

ضعععول مسعععتجدات منظومة العمل اإلشعععرافي في 
 نظام المؤشرات التربوية.

15 20,2 

 ك87,0)

 ب    ة

14 27,4 

 ك90,0)

تالية 

 جدًا
انتمععاد إجرالات تك ععل المراجعععة الععدوريععة لتقييم  .16

 وتطوير نظام المؤشرات التربوية.

9 44,2 

 ك91,0)

 ب    ة

 
33,4 

(55,0) 

عالية 

 جًدا
 الكلية للبعد الدرجة

53,2 

(63,0) 
 منخفضة

 

ك أن بعظم تتارات أهمية المتت تات اإلدارية جاءت بدرجة تالية جدًا. 3يت ةةا بط المدول )

ك؛ فقد جاءرا بدرجة أهمية تالية. ورشةةةةةةير هذه ال تيمة ىلا أهمية 13و 6واخت  ت في ذلك العتارران )

العمل اإلشةةةرافي وفق نظام المؤشةةةرات التربوية بدرجات بتقاربة  لتتويروجود جميا هذه المتت تات 

 بط امهمية بط وجوة نظر أفراد تي ة الدراسة. 

ك ت ا أت ا ب توى بط امهمية وردّل هذه ال تيمة ت ا أهمية رتوير 1وقد تص ت العتارة )

س ت  اإلشرافيب ظوبة العمل  شوده الم ظوبة التع يمية في  ة ُتمان في وجود ليوامل التتور الذي ر

ويؤمد هذه ال تيمة با ذمره ال تيل نظام لمؤشةةرات رربوية رقّتي أبعادًا واسةةعة بط هذه الم ظوبة. 

رمديد ب ظوبة اإلشراف التربوي وأهدافه العابة وال اصة، وررجمة هذه امهداف ك وهو أن 2015)

م بماالت التمديد في اإلشراف ىلا أهداف س ومية يمفط قياسوا والتحفم في الوصول ىليوا يُعدّ بط أه

التربوي. مما يرى التاتثون في الدراسة الحالية أن وضوؤ أهداف العمل اإلشرافي المررتتة ب ظام 
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المؤشرات التربوية ي ّول ت ا المشرف التربوي التحث تط أف ل ال تل ل وصول ىليوا، ويح ّزه 

 هداف.ت ا بتابعة العمل والتحث تط أت ط المؤشرات لتحقيق ر ك ام

وبط جانل آخر رشةةةةةير نتائج الدراسةةةةةةة الحالية ىلا أن درجة روافر المتت تات اإلدارية رراوتت بيط 

ورؤمد هذه ال تيمة ت ا أهّمية رتوير ب ظوبة العمل اإلشرافي ورقديم ر ية . وب    ةدرجات روافر بتوستة 

يدة. وفي ضةةةةوء هذه ال تيمة؛ يؤمد ب ةةةةتقت ية واضةةةةحة ل م ظوبة، ورتوير امهداف لتت ءم با التوجوات المد

التاتثون ت ا أن ال تا التتويرية الم ت قة بط وجود نظام ل مؤشةةةةةرات التربوية ر ةةةةةتعدي ضةةةةةرورة رحديد 

ام ر ال ظرية ورسم الموانل التتتيقية ل عم ية اإلشرافية وروضيا التوقعات امدائية، وبط ثم ب اء رقويم ل عمل 

بط المصداقية، مما ر تعدي بواص ة الموود لت اء ختم ىشرافية ر  يذية فات ة  اإلشرافي رتوافر له درجة تالية

 رت اسل وبا يتت ّا ىليه الحقل التربوي، وبشفل ي ول تم ية بتابعة ورقويم أداء العمل اإلشرافي. 

والتي المتت تات  أبا بال  ةةةةتة ل متت تات اإلدارية فيت ةةةةا بط نتائج الدراسةةةةة أن روافر هذه

درجات روافر بتوسةةتة وب    ةةة؛ أنوا ب اسةةتة لحداثة نظام المؤشةةرات التربوية في  رراوتت بيط

م، وأن تصةةول بتت تات تديدة ت ا درجة روافر 2016سةة ت ة ُتمان؛ والذي رم ردشةةي ه في فتراير 

اهتمام وزارة التربية والتع يم باإلشةةةةراف التربوي وروفير  بتوسةةةةتة رعتي بؤشةةةةرات ىيمابية لمدى

 زبة لتح ةةةةيط امداء بما يتماشةةةةا با التتورات التي رشةةةةودها الم ظوبة التع يمية في المتت تات ال

ال ةةةة ت ة؛ ولفط با زالت ه اج تاجة ىلا االسةةةةتمرار ل عمل ت ا روافر ر ك المتت تات لتصةةةةل ىلا 

 الم توى الذي ي اتد ت ا التحقيق امبثل لألهداف المرسوبة.

 

 البعد الثاني: المتطلبات الفنية

ك: المتوسةةةةةةتات الح ةةةةةةابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد تي ة الدراسةةةةةةة ت ا 4) المدول

 ك117تتارات أهمية المتت تات ال  ية وروافرها بررتة ر ازليا )ن=
 األهمية

 المتطلبات الفنية
 التوافر

 الرتبة
 المتوسط

 )االنحراف(

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 المتوسط

 )االنحراف(

درجة 

 األهمية

4 50,4 

 ك0.65)

تالية 

 جدًا
فهم ءهداف المؤشرات التربوية ودورها في تطوير  .17

 وتقييم ك ال  النظم التعإليمية.

2 91,2 

 ك86,0)

 بتوستة

5 47,4 

 ك68,0)

تالية 

 جدًا
معرفة الإلوائح والقوانين المنظمة لإلعمل اإلشعععععرافي  .18

 في ضول نظام المؤشرات التربوية.

9 68,2 

 ك84,0)

 بتوستة

1 62,4 

 ك65,0)

تالية 

 جدًا
امتلك مهارات اسععتخدام الحاسععب اولي وتوظي ها  .19

في ت عيععل وتطوير العمععل اإلشععععععرافي وفق نظععام 
 المؤشرات التربوية اإللكتروني.

1 41,3 

 ك79,0)

 تالية

2 62,4 

 ك67,0)

تالية 

 جدًا
اإللمام بالمؤشرات )الرئيسة وال رنية واإلضافية(  .20

 التي يوفرها نظام المؤشرات.

3 88,2 

 ك85,1)

 بتوستة

3 60,4 

 ك73,0)

تالية 

 جدًا
القدر  نإلى لرال  المؤشععععرات التربوية وت سععععيرها  .21

واسعععععتخدامها في تحديد المشعععععكلت التعإليمية التي 
 تحتاج إلى متابعة وتطوير.

7 80,2 

 ك81,0)

 بتوستة

7 32,4 

 ك75,0)

تالية 

 جدًا
القدر  نإلى تقديم دورات تدريبية في المؤشععععععرات  .22

 لإلمست يدين من النظام داخل المدارل.التربوية 

6 82,2 

 ك01,1)

 بتوستة

6 41,4 

 ك63,0)

تالية 

 جدًا
إتقععان مهععار  إنععداد التقععارير الخععالعععععععة بععالعمععل  .23

 اإلشرافي المعتمد نإلى المؤشرات التربوية.

5 84,2 

 ك83,0)

 بتوستة

8 28,4 

 ك84,0)

تالية 

 جدًا
امتلك مهععارات البحععع العإلمي اللممععة إلجرال  .24

 دراسات انتمادًا نإلى مؤشرات تربوية محدد .

8 72,2 

 ك91,0)

 بتوستة
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 األهمية
 المتطلبات الفنية

 التوافر

 الرتبة
 المتوسط

 )االنحراف(

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 المتوسط

 )االنحراف(

درجة 

 األهمية

10 22,4 

 ك77,0)

تالية 

 جدًا
االهتمام بالنمو المهني ال اتي الكتسعععاب المعإلومات  .25

والخبرات المتعإلقععة بععالمؤشععععععرات التربويععة  ات 
 العللة بالعمل اإلشرافي.

4 87,2 

 ك91,0)

 بتوستة

9 24,4 

 ك79,0)

تالية 

 جدًا
نإلى ابتكار ءفكار وءنشععطة تعمم ت عيل نظام  القدر  .26

 المؤشرات التربوية في تطوير العمل اإلشرافي.

10 56,2 

 ك01,1)

 ب    ة

 
54,4 

(56,0) 

عالية 

 جًدا
 الكلية للبعد الدرجة

85,2 

 ك60,0)
 متوسطة

 

ك أن جميا تتارات أهمية المتت تات ال  ية جاءت بدرجة تالية جدًا، بما يدل 4يت ةةةةةا بط المدول )

ت ا أهمية وجود جميا هذه المتت تات لتتوير العمل اإلشةةرافي وفق نظام المؤشةةرات التربوية بط وجوة نظر 

إللمام بالمؤشرات التي يوفرها أفراد تي ة الدراسة. ورشير هذه ال تيمة ىلا بوافقة تي ة الدراسة ت ا ضرورة ا

ورشير هذه ال تيمة ىلا االر اق شته المؤمد مش تية نتائج ورح ي وا ور  يرها،  قراءرواال ظام، وأهمية القدرة ت ا 

الدراسات ال ابقة تول أهمية المؤشرات لرسم صورة واضحة ل  ظام التع يمي بم ت   ت اصره؛ ب وا دراسة 

ك؛ التي 2012)والشقران والقتان ك، ودراسة تاشور 2013اتيل والحديثي )ك، ودراسة ىسم2013العوشط )

أ،ورت أن ن ةةةتة االر اق ت ا و،ائ  بؤشةةةرات أداء اإلشةةةراف التربوي ودورها في رح ةةةيط امداء الو،ي ي 

 الذي ي وم في رتوير م اءة ال ظم التع يمية مانت برر عة. 

بتوسةةةةتات بعظم العتارات بدرجة روافر بتوسةةةةتة، ؛ فقد رراوتت ال  يةوبال  ةةةةتة لتوافر المتت تات 

ك والتي جاءت بدرجة روافر تالية. ورشةةةةةير هذه ال تيمة ىلا رتّور بوارات 19واخت  ت في ذلك العتارة )

المشةةةرف التربوي في سةةة ت ة تُمان فيما يتع ق بموارات الحاسةةةل ا لي، امبر الذي يشةةةير بدوره ىلا جوود 

 ت ة في ر مية الموارات التق ية لدى جميا المشرفيط التربوييط ممزء بط التزابوا ىلا وزارة التربية والتع يم بال 

 التحّول الرقمي. 

ويمفط أن ن ةةةت  ص أنه بالرشم بط ب اسةةةتة نتيمة الدراسةةةة الحالية ل مرت ة العمرية ل  ظام 

لورربةةار  ىال أن ه ةةاج تةةاجةةة ىلا االسةةةةةةتمرار ل عمةةل ت ا روافر هةةذه المتت تةةات، تيةةث يؤمةةد 

(Lauterbach, 2008 وضةةةةةةرورروا في ار اذ القرارات والت تيم وىدارة  المؤشةةةةةةراتك أن دور

ال ظام التع يمي؛ ي ةةةةةةت زم فوموا وال ظر ىلا نتائموا بط خ ل الترابم بي وا وبيط ت اصةةةةةةر ال ظام 

عل الحفم التع يمي امخرى ذات الصةة ة، وبط خ ل ررامم التيانات لعدد بط ال ةة وات امبر الذي يم

 أمتر بصداقية.

ك أن 4وبال  تة ل متت تات ال  ية التي تص ت ت ا أدنا درجات بط التوافر فتشير ال تائج في المدول )

ك جاءت بدرجة روافر ب    ةةة. ورشةةير هذه ال تيمة ىلا أن أفراد تي ة الدراسةةة يرون أن ب ةةاهمة 26العتارة )

إلشةةرافي ال رصةةل ىلا الم ةةتوى المت و ، وأن المشةةرف العمل ا لتتويرالمشةةرف التربوي بأففار وأنشةةتة 

 التربوي بحاجة ىلا ر شيم ورح يز ورشميا ورقديم توافز ل وصول به ىلا الحمال والم ؤولية واالنتماء ل عمل.
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 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

المتوسةةةتات الح ةةةابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد تي ة الدراسةةةة ل تحديات ك: 5)المدول 

 ك117=ن)التي قد رواجه رتوير العمل اإلشرافي وفق نظام المؤشرات التربوية في س ت ة ُتمان 
رقم 

 العبارة
 التحديات الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحدي

اإلنترنت في بعا المواقا المقرافية بشةةفل ضةةع  شةةتفة  1 35

 يحول دون الوصول ال ريا ل ظام المؤشرات التربوية.

تالية  87,0 33,4

 جدّا

صةةةةةةعوبة بواءبة بعايير رقويم امداء الو،ي ي ل مشةةةةةةرف  2 34

 التربوي با بتت تات ال ظام.

 بتوستة 97,0 33,3

المت صةةةةصةةةةة والمؤه ة لمتابعة  نقص القيادات اإلشةةةةرافية 3 31

 ر عيل نظام المؤشرات التربوية.

 بتوستة 15,1 28,3

ضع  بعرفة المشرفيط التربوييط بم اهيم بؤشرات امداء  4 29

 وبتت تات است دابوا في العمل اإلشرافي.

 بتوستة 02,1 24,3

ية  5 27 حال هداف اإلشةةةةةةراف التربوي ال صةةةةةةعوبة الربم بيط أ

 المؤشرات التربوية.بأهداف نظام 

 بتوستة 99,0 15,3

ضةةةمان رقديم فرص التدريل الم اسةةةتة والفافية ل مشةةةرفيط  6 32

 التربوييط إلم ابوم الموارات ال زبة الست دام ال ظام.

 بتوستة 05,1 11,3

صعوبة رتوير ب ظوبة ل عمل اإلشرافي روامل ب تمدات  7 28

 نظام المؤشرات التربوية.

 بتوستة 98,0 99,2

 بتوستة 14,1 89,2 بقاوبة بعا المشرفيط التربوييط ل تقيير والتمديد. 8 33

صعوبة رويئة المشرفيط التربوييط لمواجوة رحديات العمل  9 30

 وفق نظام المؤشرات التربوية.

 بتوستة 01,1 80,2

 متوسطة 69,0 23,3 القيمة الكلية للمحور  

 

ك ىلا أن بتوسةةةةةتات بعظم تتارات بحور التحديات التي قد رواجه 5أشةةةةةةارت ال تائج في المدول )

رتوير العمل اإلشةةرافي وفق نظام المؤشةةرات التربوية جاءت بدرجة بتوسةةتة بط وجوة نظر تي ة الدراسةةة. 

نظم المع وبات رواجه رتتيق أن التحديات التي  ك تيث أ،ورت2011با دراسةةةةةةة الق ي ي )ورت ق هذه ال تيمة 

التربوية في سةة ت ة تُمان مانت بدرجة بتوسةةتة. واخت  ت في هذه  المؤشةةراتالتربوية والتي هي بمثابة نظام 

ك بدرجة تالية جدّا. ورشةةةةةير هذه ال تيمة ىلا أن ضةةةةةع  شةةةةةتفة 1جاءت في الررتة )ك؛ فقد 35ال تيمة العتارة )

ول ىلا التيانات التي يوفرها نظام المؤشةةةرات، والذي قد اإلنترنت يشةةةفّل رحديًّا متيًرا يؤثر ت ا سةةةرتة الوصةةة

 يؤثر ت ا تمال الم ت يديط الست دام المؤشرات في مافة ت اصر تم وم اإلشرافي فور تاجتوم ىليوا. 

 

 االستنتاجات والتوصيات 

ب اًء ت ا با أسةةةةةة رت ت ه الدراسةةةةةةةة الميدانية بط نتائج، رّم التوصةةةةةةةل ىلا بمموتة بط 

ظام المؤشةةةةةةرات  الع قةالمقترتات واإلجراءات ذات  تات رتوير العمل اإلشةةةةةةرافي وفق ن بمتت 

التربوية، مما رّم اقتراؤ بعا الح ول لمواجوة التحديات التي قد رواجه هذا التتوير؛ ورت  ص في 

 التالي:

 . المتطلبات اإلداريةأ
  وضةةةةا ر ية ب ةةةةتقت ية جديدة واضةةةةحة ل ظام اإلشةةةةراف التربوي في سةةةة ت ة ُتمان وفق نظام

المؤشرات التربوية، ورتوير أهداف اإلشراف التربوي لتت ءم با التوجوات الحديثة، واستثمار 

اإلشةةرافي لمواجوة الف اءات التشةةرية المتميزة التي يزخر بوا الحقل التربوي وررشةةيحوم ل عمل 

 التحدي الفتير في تم يات التتوير المت تقة.
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  وضا بعايير وبؤشرات قيال ل عمل اإلشرافي ر ت ق بط امهداف امساسية ل ظام المؤشرات

التربوية، بط خ ل رحديد بوام المشةةةةةرف التربوي في ضةةةةةوء أهداف واضةةةةةحة، ورحديد امداء 

أسةةةةةس بوضةةةةةوتية وبتررات، با رقديم أبث ة  المتوقا بط المشةةةةةرف وفق بتادن ب ةةةةةت دة ت ا

روضةةةيحية ر ت ق بط اسةةةت دام ب ت   المؤشةةةرات ذات الع قة بالعمل اإلشةةةرافي والموجوة له 

 والتي يوفرها نظام المؤشرات التربوية.

  ىتداد دليل تمل بتفابل يوضةةةةةةا مي ية اسةةةةةةت دام نظام المؤشةةةةةةرات التربوية في ىنماز الموام

أن يفون دليً  برجعيًّا يت ةةةةمط آليات ر عيل ال ظام وروجيه ور ظيم اإلشةةةةرافية، والحرص ت ا 

العم ية اإلشةةةةةةرافية، ورحديد ارماهات التقيير المت وبة وب ةةةةةةتويات اإلنماز المتوقعة، وبعايير 

التقييم المتتعة في وجود نظام ل مؤشرات التربوية، ويؤخذ في االتتتار المرونة في الت  يذ إلراتة 

 بتفار في العمل ل مشرفيط التربوييط.فرص اإلبدال واال

  التوسةةةةا في نشةةةةر ثقافة المؤشةةةةرات التربوية بيط جميا العاب يط في الحقل التربوي، وب ةةةةاتدة المشةةةةرف

التربوي ت ا ىدراج أهمية التقيير المت و  تتر ر مية ر ية ب ةةتقت ية لدى المميا رتع ق بالتوقعات امدائية 

وىيماد بيئة ر اف ةةةةةية بح زة  المأبولة، ويمفط ربم ذلك بالحوافز المت وتة التي رقدم ل مشةةةةةرف التربوي،

لألداء ال عال، ورفريم ال ئات اإلشرافية والمدارل اممثر ترًصا ت ا ر عيل ال ظام والذي يظور بط خ ل 

 رقاريرها وبتابعاروا المت ية ت ا المؤشرات.

 

 ب: المتطلبات الفنية

 مل اإلشرافي، ويمفط أن ردريل المشرف التربوي ت ا رو،ي  المؤشرات التربوية بالشفل امبثل في الع

يتم ذج بط خ ل تقد دورات ردريتية وورش تمل دورية ب تظمة ل مشةةةرفيط التربوييط، ور عيل الم تديات 

التربوية الحوارية الف بية أو الفتابية ضةةمط التوابة التع يمية ب ةة ت ة تُمان لترؤ اسةةت  ةةارات المشةةرفيط 

 وم، واقتراؤ الح ول ل مشةةةةةف ت التي رواجووم، ودتم تم ية التربوييط والرد ت يوا ورتادل ال ترات فيما بي

 التواصل بيط المشرفيط التربوييط بط خ ل ال قاءات المت وتة.

  رقديم ورش تمل رتتيقية لم ةةةاتدة المشةةةرف التربوي ت ا اإللمام بالمؤشةةةرات التي يوفرها نظام

تأميد ت ا تاجة المشةةةةةةرف ىلا رقويم المع م المؤشةةةةةةرات التربوية، يط اسةةةةةةت ادًا ت ا بعايير وال

بوضةةةةةوتية واضةةةةةحة روّ،  في قيال أدائوم ورقييموم، وبيان دور المؤشةةةةةرات في التعّرف ت ا 

 ب توى امداء والمقارنات ال زبة دون الحاجة ىلا الرجول ىلا رقارير بت رقة.

 يد ر مية بوارات المشةةةرف التربوي في قراءة المؤشةةةرات التربوية ور  ةةةيرها واسةةةت دابوا في رحد

بط خ ل االهتمام ب وتية الترابج التدريتية  المشةةةةةةف ت التع يمية التي رحتا  ىلا بتابعة ورتوير؛

التي يحصةةةةةةل ت يوا، وبتابعة أثر التدريل، وىيماد جوة برجعية لوا بوقا ىلفتروني ت ا شةةةةةةتفة 

مح قة اإلنترنت ل رد ت ا اسةةةةةت  ةةةةةارات المشةةةةةرفيط التربوييط، ورقديم الدتم ال وري لوم، ورفون 

 وصل بي وم وبيط الموة المرمزية المتابعة والمشرفة ت ا ال ظام.

 

 ج: الحلول المقترحة لمواجهة التحديات التي أظهرتها نتائج الدراسة الميدانية

المقترتةةات بط خ ل الرجول ىلا بعا المراجا وامدبيةةات  بعار ةةةةةةا الةةدراسةةةةةةةةة 

 والدراسات ال ابقة التي ر اولت رحديات اإلشراف التربوي، وهي مالتالي:

  العمل ت ا رذليل الصةةعوبات التي رعترا المشةةرف التربوي ورحدّ بط ر عي ه ل ظام المؤشةةرات

 الحالية.التربوية ت ل امولويات التي أ،ورروا نتائج الدراسة 
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  بعالمة القصور في شتفة اإلنترنت وال دبات المررتتة بوا بما ي ما ل وصول ال ريا ل تيانات

 التي يوفرها نظام المؤشرات التربوية، وبما ي ما بالتوسا الم تقت ي في ال ظام.

 ت التربوية االهتمام بأخذ بقترتات وآراء المشرفيط التربوييط ومل العاب يط والم ت يديط بط نظام المؤشرا

تول بدى اسةةةةةت ادروم بط ال ظام وبتت تات التتوير الممف ة، ودراسةةةةةة المقترتات المقدبة، وتقد ت قات 

 نقاش ولقاءات وورش ردريتية بودف ىثراء ال ظام، ورتوير ال ترات، وزيادة الف اءة.
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